ROMÂNIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU

H O T Ă R Â R E A N R. 5 4 / 2 0 1 8
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Sadu, județul Sibiu, întrunit în ședința extraordinară în data de 21 iunie
2018;
Având în vedere raportul nr. 2932/2018 întocmit inspectorul din cadrul compartimentului financiarcontabil (impozite și taxe);
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu
modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale,
ierarhizarea localităților la nivelul Comunei Sadu este următoarea: rangul IV sate resedinta de comuna;
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să
instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea
activităților stabilite în competența acestor autorități,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
d) art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761
alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu completările ulterioare;
h) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
i) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
j) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
k) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
l) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
m) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată;
n) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
ș) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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o) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
39/2002;
ț) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
p) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr.
734/480/1003/3727/2015;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2019, se stabilesc potrivit
prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale,
taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul
Local al Sadu sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și 472 alin. (2) din Legea nr.
277/2015 privind Codul fiscal se stabileste, pentru contribuabilii persoane fizice și juridice, dupa cum
urmeaza :
a) 10 % în cazul impozitului pe cladiri;
b) 10 % în cazul impozitului pe teren;
c) 10 % în cazul taxei auto.
Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica Prefectului Judetului Sibiu în vederea exercitarii controlului
cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Sadu.
Art. 4. Aducerea la cunostinta se face prin afisare la sediul Primariei comunei Sadu, prin publicarea
pe site-ul www.sadu.ro.
Adoptată la Sadu în data de 21 iunie 2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Veștemean Ionuț

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Lotrean Delia-Iulia
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local SADU nr. 54/2018
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019

TABLOUL
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se
ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Sadu,
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IX – Impozite și taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 457 alin. (1)
COTELE STABILITE DE LEGEA NR.
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
LOCAL PENTRU ANUL 2019
0,08% - 0,2%
0,08%
Art. 457 alin. (2)
- lei/m² VALORILE STABILITE DE LEGEA
VALORILE STABILITE DE
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
FISCAL
2019
Tipul clădirii
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
Cu instalații de apă,
Fără instalații de
Cu instalații de apă,
Fără instalații de
canalizare, electrice
apă, canalizare,
canalizare, electrice
apă, canalizare,
și încălzire (condiții
electricitate sau
și încălzire (condiții
electricitate sau
cumulative)
încălzire
cumulative)
încălzire
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din
1.000
600
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
1.000
600
tratament termic și/sau chimic
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din
300
200
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale
300
200
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți
200
175
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate
200
175
în urma unui tratament termic și/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră
125
75
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte
125
75
materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
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E. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa 75% din suma care 75% din suma care 75% din suma care 75% din suma care
încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau mansardă, uilizate s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
ca locuință în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.
A-D
F In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi 50% din suma care 50% din suma care 50% din suma care 50% din suma care
amplasate la subsol, demisol și / sau mansardă, uilizate în alte s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
scopuri decât cel de locuință în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru comuna Sadu, la nivelurile din prezenta anexă se vor folosi coeficienții de corecție din următorul tabel:
Zona în cadrul
Localității Sadu
A (vatra satului)
B (alte trupuri intravilane)

Art. 458 alin. (1)
Cladiri nerezidentiale detinute de
PF
Art. 458 alin.(3)
Clădiri nerezidențiale deținute de
PF utilizate pt. activități din
domeniul agricol
Art. 462 alin(2)
Bonificația acordată de Consiliul
Local

Rangul localității
1,10
1,05
COTELE STABILITE DE LEGEA NR. 227/2015
PRIVIND CODUL FISCAL
0,2% - 1,3%

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2019
0,5%

0,4%

0,4%

0%-10%

10%
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Valoarea clădirilor nerezidențiale deținute de persoanele fizice poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
impozabile determinate conform art. 457.
Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice:
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, art. 459, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat
pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

Impozit pe clădiri persoane juridice
COTELE STABILITE DE LEGEA NR. 227/2015
PRIVIND CODUL FISCAL
0,08% - 0,2%

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2019
0,2%

Art. 460 alin. (1)
Cladiri rezidentiale detinute de PJ
Art. 460 alin. (2)
0,2% - 1,3%
1%
Cladiri nerezidentiale detinute de
PJ
Art. 460 alin. (3)
0,4%
0,4%
Clădiri nerezidențiale deținute de
PJ utilizate pt. activități din
domeniul agricol
Art. 460 alin. (8)
5%
5%
Cladiri nereevaluate în ultimii trei
ani anteriori anului de referință
deținute de PJ
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie
a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare
la data evaluării;
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c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului,
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru
suprafaţa folosită în scop rezidenţial , cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, și se
plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN
Art. 465 alin. (2)
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren
se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
- lei/ha Zona în
cadrul
localității

NIVELURILE STABILITE DE LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND
CODUL FISCAL
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
0
I
II
III
IV
V

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2019
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
IV
711

A
8.282 6.878 6.042 5.236 711 569 (vatra
20.706
17.194
15.106
13.090
1.788
1.422
satului)
B
(alte
6.878 5.199 4.215 3.558 569 427 trupuri
17.194
12.998
10.538
8.894
1.422
1.068
intravilan
e)
Potrivit Noului Cod Fiscal se impoziteaza si terenul ocupat de constructii.

933
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Art. 465 alin (3)
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5)
- lei/ha Nr.
crt.

Zona
Categoria
de folosință

NIVELURILE STABILITE DE LEGEA NR. 227/2015
PRIVIND CODUL FISCAL
A

B

C

D

1
2
3
4
5
6

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
A

Teren arabil
28
21
19
15
28
Pășune
21
19
15
13
21
Fâneață
21
19
15
13
21
Vie
46
35
28
19
46
Livadă
53
46
35
28
53
Pădure sau alt teren cu
28
21
19
15
28
vegetație forestieră
7 Teren cu ape
15
13
8
0
15
8 Drumuri și căi ferate
0
0
0
0
0
9 Neproductiv
0
0
0
0
0
Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, la nivelurile
prevăzute în tabel s-a aplicat coeficientul de corecție pozitivă: - localitate rurală de rangul IV:……1,10.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.
Taxa pe teren se stabilește proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă, și se
plătește până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
Impozitul pentru terenul situat in extravilanul localitatii
Art. 465 alin. (7)
- lei/ha 7

NIVELURILE STABILITE
DE LEGEA NR. 227/2015
PRIVIND CODUL FISCAL
22 - 31
42 - 50
20 - 28
20 - 28
48 - 55
0
48 - 56
0
8 - 16

Categoria de folosință
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
22
42
20
20
48
0
48
0
8

Teren cu construcții
Teren arabil
Pășune
Fâneață
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr.
crt. 7.1
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
0
0
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
1-6
1
8.1 Teren cu amenajări piscicole
26 - 34
26
9 Drumuri și căi ferate
0
0
10 Teren neproductiv
0
0
COTELE STABILITE DE LEGEA NR. 227/2015
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PRIVIND CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
Art. 467 alin. (2)
0% - 10%
Bonificatia acordata 10%
Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate in extravilan, la nivelul prevăzut în tabel s-a aplicat coeficientul de corecție pozitivă: 1,10
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
NIVELURILE STABILITE DE
NIVELURILE STABILITE DE
Nr
LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND
CONSILIUL LOCAL
.
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
crt
.
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea
8
8
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de
9
9
peste 1.600 cm3
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000
18
18
cm3 inclusiv
8
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Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600
72
72
cm3 inclusiv
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000
144
144
cm3 inclusiv
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
290
290
7 Autobuze, autocare, microbuze
24
24
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă
30
30
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9 Tractoare înmatriculate
18
18
II. Vehicule înregistrate
NIVELURILE STABILITE DE
NIVELURILE STABILITE DE
LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND
CONSILIUL LOCAL
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
- lei/200 cm3 -*
- lei/200 cm3 -*
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
2-4
3
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
4-6
5
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată
50-150 lei/an
75 lei/an
* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta
Art. 470 alin. (5)
NIVELURILE STABILITE DE LEGEA
NIVELURILE STABILITE DE
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă
Impozitul (în lei/an)
Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
sistem de suspensie
Alte sisteme de
pneumatică sau
suspensie pentru
pneumatică sau
suspensie pentru
echivalentele
axele motoare
echivalentele
axele motoare
recunoscute
recunoscute
I
două axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13
0
142
0
142
tone
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14
142
395
142
395
tone
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15
395
555
395
555
tone
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18
555
1257
555
1257
9

tone
5 Masa de cel puțin 18 tone
II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17
tone
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19
tone
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21
tone
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23
tone
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26
tone
7 Masa de cel puțin 26 tone
III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27
tone
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29
tone
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31
tone
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32
tone
6 Masa de cel puțin 32 tone

555

1257

555

1257

142

248

142

248

248

509

248

509

509

661

509

661

661

1019

661

1019

1019

1583

1019

1583

1019

1583

1019

1383

1019

1583

1019

1383

661

670

661

670

670

1046

670

1046

1046

1661

1046

1661

1661

2464

1661

2464

1661

2464

1661

2464

1661

2464

1661

2464

Art. 470 alin. (6)
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă

NIVELURILE STABILITE DE LEGEA
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
Impozitul (în lei/an)
10

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)

I

II

2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14
tone
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16
tone
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18
tone
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20
tone
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22
tone
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23
tone
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28
tone
9 Masa de cel puțin 28 tone
2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26
tone
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28
tone
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29
tone
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31
tone
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33
tone

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele
recunoscute

alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

0

64

64

147

64

147

147

344

147

344

344

445

344

445

445

803

445

803

803

1408

803

1408

803

1.408

803

1408

138

321

138

321

321

528

321

328

528

775

328

775

755

936

755

936

936

1537

936

1537

1537

2133

1537

2133
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II
I

I
V

V

7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36
tone
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
9 Masa de cel puțin 38 tone
2 + 3 axe

2133

3239

2133

3239

2133

3239

2133

3239

2133

3239

2133

3239

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40
tone
3 Masa de cel puțin 40 tone
3 + 2 axe

1698

2363

1698

2363

2363

3211

2363

3211

2363

3211

2363

3211

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40
tone
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44
tone
4 Masa de cel puțin 44 tone
3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40
tone
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44
tone
4 Masa de cel puțin 44 tone

1500

2083

1500

2083

2083

2881

2083

2881

2881

4262

2881

4262

2881

4262

2881

4262

853

1032

853

1032

1032

1542

1032

1542

1542

2454

1542

2454

1542

2454

1542

2.283

Art. 470 alin. (7)

Remorci, semiremorci sau rulote
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NIVELURILE STABILITE
DE LEGEA NR. 227/2015
PRIVIND CODUL FISCAL

Masa totală maximă autorizată

a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
COTELE STABILITE DE LEGEA NR. 227/2015
PRIVIND CODUL FISCAL
Art. 472 alin. (2)
0% - 10%

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Impozit - lei Impozit - lei 9
9
34
34
52
52
64
64
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2019
Bonificatie acordata 10%

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII
Art. 474 alin. (1)
NIVELURILE STABILITE DE
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
NIVELURILE STABILITE DE
LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural
CONSILIUL LOCAL
CODUL FISCAL
este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1)
PENTRU ANUL 2019
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 și 250 m² inclusiv
c) între 251 și 500 m² inclusiv
d) între 501 și 750 m² inclusiv
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

- lei 5-6
6-7
7-9
9 - 12
12 - 14
14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2
care depășește 1.000 m2

Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pt. cladire
rezidentiala sau cladire-anexa
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pt. alte constructii
decat cele rezidentiale
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- lei 2,5
3
3,5
4,5
6
7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care
depășește 1.000 m2
30% din cuantumul taxei pt. eliberarea
certificatului initial
0,5% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructii
1% din valoarea autorizata a lucrarilor
de constructie, inclusiv valoarea
instalatiilor aferente

Taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire

30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea autorizatiei initiale
0,1% din valoarea impozabila stabilita
pentru determinarea impozitului pe
cladiri, aferenta partii desfiintate
3% din valoarea autorizata a lucrarilor
de organizare de santier

Taxa pentru eliberarea autorizatieie de desfiintare totala sau partiala
a unei constructii
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de
organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu
sunt incluse in alta autorizatie de construire
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de
corturi, casute sau rulote ori campinguri
Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări
Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete,
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și
reclame situate pe căile și în spațiile publice
Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri
și branșamente
Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și
adresă
Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Art. 475 alin. (2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol
Art. 475 alin. (3) lit. A)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de
până la 500 m2, inclusiv

0 – 15
0 – 15

14

2% din valoarea autorizata a lucrarilor
de constructie
11
10

0–8

6

0 – 13

11

0 - 9

9

0-20

20

0 – 80

- 20 lei eliberare atestat de producator
-10 lei eliberare carnet de
comercializare

0 – 4.000

500

Art. 475 alin. (3) lit. B)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață mai
mare de 500 m2

4.000 – 8.000

4000

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)
COTELE STABILITE DE LEGEA
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL
LOCAL
FISCAL
PENTRU ANUL 2019
1% - 3%
NIVELURILE STABILITE DE
LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND
CODUL FISCAL

Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

- lei/m2 sau fracțiune de m2 a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o
0 – 32
activitate economică
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de
0 – 23
afișaj pentru reclamă și publicitate
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2)
COTELE STABILITE DE LEGEA
Impozitul pe spectacole
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL
FISCAL

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru,
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de
circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională

0% - 2%

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la
lit. A)

0% - 5%

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
15

2%
NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018
- lei/m2 sau fracțiune de m2 25
23

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL 2019

2%

2%

Art. 484
Taxe speciale
Taxa speciala de salubrizare utilizatori casnici
Tarif contravaloare servicii salubrizare pentru persoane juridice(agenti economici si institutii publice)

-

4.43 lei/persoana/luna

-

272.01 lei/tona fara TVA

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE
Art 486
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
Alte taxe locale
2019
- lei Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.
500
Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca
majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
20
de pe alte asemenea planuri.
Taxa pentru aviz de spargeri strazi si trotuare
6 lei, la care se adaugă garanția pentru refacerea lucrărilor de betonare sau
asfaltare de 100 lei/mp; suma care se va restitui beneficiarului dupa realizarea
lucrărilor de remediere a terenului
Taxa pentru eliberarea certificatului de notare în Cartea Funciară
40 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de radiere din Cartea Funciară a
40 lei
constructiilor
Taxa pentru terenurile proprietatea Statului Roman, comunei Sadu
închiriate în intravilan sau extravilan
a)
Depozitare material lemnos și desfășurarea altor activități cu
1,5 lei/mp/an
caracter lucrativ
Pentru terenurile ocupate de copertine și alte amenajări în scopuri
lucrative
Taxă pentru folosirea locurilor publice în vederea vânzării produselor de
orice fel din vehicule
Taxă pentru folosirea platourilor, meselor tarabelor și a altor spații din
piețe, târguri pentru fiecare mp

2 lei/mp/an
10 lei/zi
5 lei/zi
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Taxa racordare la sistemul de utilitati
a) gaz …………………………………………..
b) apa ……………….…………………………..
c) canal………………………………………
d) curent electric…………………………….
Taxa pentru intretinerea drumurilor comunale
Taxa privind servicii combina agricola
Taxa inchiriere utilaje:
- Autobasculanta

100 lei
100 lei
100 lei
100 lei
6 lei / ha / an
20 lei / 400 mp
6 lei/km + 10 lei ora de stationare

- Buldoexcavator
- Tractor
Taxa xerox formular A4 fata
Taxa xerox formular A4 fata-verso
Taxa xerox formular A3 fata
Taxa xerox formular A3 fata-verso
Taxa xerox formular A3 de pe hărţile cadastrale
Taxa transmitere prin fax
Taxa pentru inchirierea spatiilor in cladiri, cu alta destinatie decat cea
de locuinta proprietatea comunei Sadu
Taxa pentru inchirierea spatiilor in cladiri, cu destinatia de locuinta
proprietatea comunei Sadu
Taxa pentru inchirierea unor terenuri proprietatea Statului Roman,
comunei Sadu in vederea desfasurarii unor activitati comerciale
Taxa pentru terenurile proprietatea Statului Roman, comunei Sadu,
inchiriate in intravilan sau extravilan pe care se afla constructii private
Taxa anuala pentru vehicule lente
Taxa pentru eliberarea numerelor de inregistrare
- tractoare agricole
- motoscutere pana la 50 cm3 inclusiv
- remorci
Taxa imbaiat oi
Taxa de obor:- animale mari
- ovine, caprine
Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală

85 lei/ora
25 lei/ora
0,3 lei / pag
0,6 lei/ pag
0,7 lei/ pag
1,5 lei/ pag
3 lei / pag
0,5 lei / pag
1,5 lei/mp/ luna
2,5 lei /mp/luna
1,2 lei/mp/luna
1,5 lei/mp/an
30 lei
50 lei
25 lei
25 lei
0,10 lei /cap animal
50 lei / cap animal
7 lei / cap animal
10 lei
17

Taxa de inchiriere teren sport
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare
Taxa viză anuală autorizații de funcționare
Taxa pentru ocuparea domeniului public cu materiale de orice fel in
afara organizarii de santier
Taxa pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public si privat al
localitatii, fara autorizare sau abonament
Taxa abonament pentru parcare pe domeniul public

Autorizații pentru parcare pe domeniul public
Alte taxe locale

30 lei/ora
13 lei
7 lei
50 lei/mp/zi
100 lei/zi/autovehicul
- 1500 lei/an sau 300 lei/luna autovehicule peste 7,5 tone
- 1000 lei/an sau 200 lei/luna autovehicule intre 3,5 si 7.5 tone
- 500 lei/an sau 100 lei/luna autovehicule pana la 3,5 tone
150 lei/luna in cazuri speciale
3 lei

Taxa de închirierea sălilor Căminului Cultural Sadu
a) Pentru închirierea Sălii Mari a Căminului Cultural
organizării de diferite activităţi:
-

nunti

în vederea
- 5,5 lei/ tacâm fără camera frigorifică;(eveniment simplu)
- 6,5 lei/ tacâm fără camera frigorifică;(eveniment complet)
- 6 lei / tacâm cu camera frigorifică;(eveniment simplu)
- 7 lei/ tacâm cu camera frigorifică;(eveniment complet]

- botezuri, zile aniversare
- alte activități
- pomeni

-6 lei / tacâm, dar nu mai putin de 500 lei
- 300 lei/zi
- 250 lei/ eveniment

-

cina

-150 lei/ eveniment

-

parastase

- 300 lei/ eveniment

- parastase și pomeni (catering)
Fiii satului

-150 lei/ eveniment
gratuit
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b) Pentru închirierea sălii mici a Căminului Cultural
organizării de diferite activităţi:

în vederea

-

nunti

-

botezuri

- 5,5 lei/ tacâm fără camera frigorifică;(eveniment simplu)
- 6,5 lei/ tacâm fără camera frigorifică;(eveniment complet)
- 6 lei / tacâm cu camera frigorifică;(eveniment simplu)
- 7 lei/ tacâm cu camera frigorifică;(eveniment complet]
-6 lei / tacâm, dar nu mai putin de 500 lei

-

alte activitati

- 300 lei/zi

-

pomeni

-250 lei/ eveniment

-

cina

-150 lei/ eveniment

-

parastase
-300 lei/ eveniment
-150 lei/ eveniment
Parastase și pomeni (catering)
gratuit
- Fiii satului
c) pentru închirierea veselei în afara căminului se percep următoarele -2 leu pentru un tacâm, la nunti si botezuri;
taxe:
- 0,8 lei pentru un tacâm la înmormântări si parastase;
- 10 lei pentru o masa si doua bănci la nunţi şi botezuri;
- pentru înmormântări mesele şi băncile se dau în folosinţă gratuită.
c) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere încheiat între
administrator şi solicitant în baza unei cereri ce trebuie depusă de
acesta la directorul Caminului Cultural.
La depunerea cererilor pentru inchirierea spatiilor solicitantii vor
depune o garantie, astfel:
- 600 lei pentru nunti
- 200 lei pentru botezuri si alte petreceri
- 1000 lei pentru organizarea balurilor
Contractului de închiriere îi va fi anexat un proces-verbal de predare –
primire prin care vor fi constatate şi pierderile suferite şi recuperate prin
reţinerea contravalorii lor din garanţie.
Taxa pentru inchirierea salilor Caminului Cultural pt. desfasurarea de
simpozioane si alte activitati asemanatoare
Taxa pentru inchirierea salii mari a Caminului Cultural pentru
organizarea de baluri

-100 lei / ora
- 1000 lei
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Taxă pentru închirierea sălilor Căminului Cultural pentru desfășurarea
- 1.000 lei/ eveniment
nunților fără evenimentul principal
În perioada Sărbătorilor de Crăciun, organizatorii serbărilor Ceata junilor vor fi scutiți de taxa pentru închirierea sălii cu condiția participării la
manifestările cultural artistice organizate în această perioadă

Art. 493
Sanctiuni

CAPITOLUL X - SANCŢIUNI
COTELE STABILITE DE LEGEA
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL
FISCAL

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Art. 493 alin. 2 lit. a, alin. 3
Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art.
461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin.
70 – 279 lei
(2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi
alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin.
(5) şi art. 483 alin. (2);
Art. 493 alin. 2 lit. b, alin. 3
Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin.
(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5)
279 – 696 lei
şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin.
(6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi
art. 483 alin. (2)
Art. 493 alin. 4
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
325 – 1578 lei
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole
Art. 493 alin. 4^1
Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor
500 – 2500 lei
prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile
lucrătoare de la data primirii solicitării
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2
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100 lei

300 lei

400 lei

500 lei

1) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru
prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;”
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;
………………………………………………………………………………
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul
Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.”
NIVELURILE
NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
Extras din norma juridică
PENTRU ANUL 2018
PENTRU ANUL 2019
- lei - lei Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:
a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei;
5001) … 202)
5001) … 202)
b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4)
5011) … 5.0002) … 403) …
5011) … 5.0002) … 403) … 5004)
lei;
5004)
c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) 5.0011) … 25.0002) … 3553) …
5.0011) … 25.0002) … 3553) …
lei;
5.0004)
5.0004)
d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) 25.0011) … 50.0002) … 1.3553) … 25.0011) … 50.0002) … 1.3553)
lei;
25.0004)
… 25.0004)
e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) 50.0011) … 250.0002) … 2.1053) 25.0011) … 50.0002) … 1.3553)
lei;
… 50.0004)
… 25.0004)
f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei.
250.0001) … 6.1052) …
250.0001) … 6.1052) … 250.0003)
250.0003)
Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine
50
50
fiecărui coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar;
Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale
prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
501) … 2.0002) … 2003) …
501) … 2.0002) … 2003) …
denumită în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă
2.0004)
2.0004)
valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a
căror valoare depășește ……4) lei.
(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a
200
200
din Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei.
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(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept,
soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a
100
din Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei.
(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt
neevaluabile în bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de
201) … 502) … 2.0003) … 2004)
ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei,
…2.0005)
dacă valoarea acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea
ei depășește 2.0005) lei.
Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru
daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se
100
taxează cu …… lei.
Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la
100
instanțele judecătorești:
(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este
accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea
501) … 5.0002) … 3003) …
unui act juridic patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu
5.0004)
depășește 5.0002) lei, și cu 3003) lei, pentru cererile a căror valoare depășește
5.0004) lei.
Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces –
100
pentru care se solicită recuzarea - …… lei;
b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei;
100
c) cereri de repunere în termen - …… lei;
20
d) cereri de perimare - …… lei;
20
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite
amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură
20
civilă - …… lei
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă 20
…… lei;
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei;
50
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar,
0,20
atunci când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru
1
fiecare exemplar de copie - …… leu/pagină;
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100

201) … 502) … 2.0003) …
2004) …2.0005

100
100

501) … 5.0002) … 3003) …
5.0004)

100
100
20
20
20

20
50
0,20
1

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau
situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele
1
1
aflate în arhiva acestora - …… leu/pagină;
l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe
hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei
5
5
pentru fiecare exemplar de copie.
Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât
20
20
hotărârile judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei;
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii 50
50
…… lei.
(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea
bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când
acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă
1.0001) … 100 1)
1.0001) … 100 1)
acestei contestații nu poate depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea
contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani,
contestația la executare se taxează cu ……2) lei.
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu
501) … 5.0002) … 3003) …
501) … 5.0002) … 3003) …
……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei,
5.0004)
5.0004)
pentru cererile a căror valoare depășește ……4) lei.
Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de
20
20
mediere - …… lei;
b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca
obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se
1001) … 1.0002)
1001) … 1.0002)
taxează cu …… lei;
c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii
20
20
de soluționare a contestației - …… lei.
Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după
cum urmează:
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea
300
300
statutului acestora - …… lei;
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b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile
prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările
200
ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora …… lei;
c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ,
100
precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.
Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru
constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata
drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și
100
pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube
iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului
atins - …… lei;
b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a
100
drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și
licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei;
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă,
300
desene și modele industriale - …… lei.
Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la
instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu
200
modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și
completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară,
falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu
modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei.
(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect
100
înregistrări în registrul comerțului se taxează cu …… lei.
Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
200
denumită în continuare Codul civil - …… lei;
b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din
100
Codul civil - …… lei;
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200

100

100

100
300

200

100

200
100

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul
50
50
civil - …… lei;
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației
50
50
compensatorii - …… lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca
obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea
contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul
20
20
părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu
copilul, locuința familiei - …… lei fiecare cerere;
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit
20
20
legii, de taxă de timbru.
Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul
nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului
pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a
50
50
oricărui altui înscris - …… lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor
suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai
300
300
mult de …… lei.
Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după
cum urmează:
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor
Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor
100
100
Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii
publici - …… lei;
b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui
20
20
act notarial - …… lei.
Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii
nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările
20
20
ulterioare:
Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal
20
20
de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva
hotărârii pronunțate se taxează cu …… lei.
Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în
50
50
discuție fondul dreptului, se taxează cu …… lei.
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Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari
sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu
20
…… lei.
Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri,
10
destinate a fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie;
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei;
300
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier
juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și
practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale
Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și
interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii
100
Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană;
pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic
European ori în Confederația Elvețiană - …… lei;
d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării
profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în
condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor
100
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și
completările ulterioare - …… lei.
Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată
20
de prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei;
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în
20
bani, dar nu mai puțin de …… lei.
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu ……
lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488
100
alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.
(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de
drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează
1001) … 1002)
cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în
aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se
taxează cu ……) lei.
Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau,
20
după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
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20

10
300

100

100

20
20
100

1001) … 1002)

20

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz,
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei.
Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de
…… lei.
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de
revizuire invocat.
(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru
fiecare motiv invocat.
Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor
scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei.

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

20

20

CAPITOLUL XI – SCUTIRI PREZAVUTE DE LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
Art. 456 alin. 1, lit. a

clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi
economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane
juridice de drept public;

Art. 456 alin. 1, lit. b

clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora
clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite,
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural
clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor
religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale
acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru
activităţi economice;

Art. 456 alin. 1, lit. c

Art. 456 alin. 1, lit.d

Art. 456 alin. 1, lit.e

clădirile funerare din cimitire şi crematorii
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Art. 456 alin. 1, lit.f

Art. 456 alin. 1, lit.g

Art. 456 alin. 1, lit.h
Art. 456 alin. 1, lit.i

Art. 456 alin. 1, lit.j

Art. 456 alin. 1, lit.k

Art. 456 alin. 1, lit.l
Art. 456 alin. 1, lit.m

Art. 456 alin. 1, lit.n
Art. 456 alin. 1, lit.o

clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau
particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte
venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari,
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe,
astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările
ulterioare
clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului,
precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice
clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru
activităţi economice
clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia
ajutorului de stat
clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate
canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice
clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte,
diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor
construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi
economice
clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului
clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia
Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice
clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu
respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat
clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru
furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice
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Art. 456 alin. 1, lit.p

Art. 456 alin. 1, lit.q

Art. 456 alin. 1, lit.r
Art. 456 alin. 1, lit.s

Art. 456 alin. 1, lit.t

Art. 456 alin. 1, lit.u

Art. 456 alin. 1, lit.v

Art. 456 alin. 1, lit.w
Art. 456 alin. 1, lit.x

clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului
armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi
urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu
modificările şi completările ulterioare
clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice
clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război
clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare
clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire,
supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane
încadrate în gradul I de invaliditate
clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate,
concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o
instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice
clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate
depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale
clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie
clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent
de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală
şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice
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Art. 464, alin. 1 lit. a

Art. 464, alin. 1 lit. b

Art. 464, alin. 1 lit.c

Art. 464, alin. 1 lit.d

Art. 464, alin. 1 lit.e
Art. 464, alin. 1 lit.f

Art. 464, alin. 1 lit.g
Art. 464, alin. 1 lit.h

Art. 464, alin. 1 lit.i

Art. 464, alin. 1 lit.j

terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi
economice sau agrement
terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora
terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul
de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural
terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor
religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor
care sunt folosite pentru activităţi economice
terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor
terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau
particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte
venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari,
elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe,
astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu
modificările şi completările ulterioare
terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru
activităţi economice
terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile
de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului,
emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară
terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor,
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea
resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi
terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o
hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei
solului
terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cât durează ameliorarea acestora
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Art. 464, alin. 1 lit.k
Art. 464, alin. 1 lit.l

Art. 464, alin. 1 lit.m
Art. 464, alin. 1 lit.n

Art. 464, alin. 1 lit.o
Art. 464, alin. 1 lit.p

Art. 464, alin. 1 lit.q

Art. 464, alin. 1 lit.r
Art. 464, alin. 1 lit.s

Art. 464, alin. 1 lit.t

Art. 464, alin. 1 lit.u

terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură
terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri
principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi
terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de
siguranţă
terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,
precum şi cele ale metroului
terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia
ajutorului de stat
terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare
cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat
terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia
Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite
pentru activităţi economice
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi
Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice
terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război
terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1
din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare
terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I
de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în
îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi
persoane încadrate în gradul I de invaliditate
terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2
lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
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Art. 464, alin. 1 lit.v

Art. 464, alin. 1 lit.w

Art. 464, alin. 1 lit.x
Art. 464, alin. 1 lit.y

Art. 464, alin. 1 lit.z

Art. 469, alin. 1,lit. a

Art. 469, alin. 1,lit. b

Art. 469, alin. 1,lit.c

Art. 469, alin. 1,lit.d

terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate
depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale
suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu
se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele
cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani
terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie
terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate,
concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o
instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru
activităţi economice
suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente
istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x),
indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice
mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de
război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului
mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire,
supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane
încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului
mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului
mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului
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Art. 469, alin. 1,lit.e

navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul
persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula
Balta Ialomiţei
Art. 469, alin. 1,lit.f
mijloacele de transport ale instituţiilor publice
Art. 469, alin. 1,lit.g
mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii
de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul
de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii
de transport public
Art. 469, alin. 1,lit.h
vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare
Art. 469, alin. 1,lit.i
mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral
Art. 469, alin. 1,lit.j
mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Art. 469, alin. 1,lit.k
mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului
Art. 469, alin. 1,lit.l
mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite
conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural
Art. 469, alin. 1,lit.m
mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea
gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire
socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii
Art. 469, alin. 1,lit.n
autovehiculele acţionate electric
Art. 469, alin. 1,lit.o
autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate
în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de
leasing
Art. 469, alin. 1,lit.p
mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale
Art. 476 Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război,
şi autorizaţiilor următoarele: lit.a
văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război
Art. 476 lit.b
certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute
la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare
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Art. 476 lit.c
Art. 476 lit.d

Art. 476 lit.e

Art. 476 lit.f
Art. 476 lit.g

Art. 476 lit.h

Art. 476 lit.i

Art. 476 lit.j
Art. 479 alin. (1)

Art. 482

certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau
construcţii-anexă
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin
domeniului public al statului
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes
public naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o instituţie publică
autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi
Sportului
certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei
este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural
certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei
este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală,
asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru
copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii
certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi
naturale
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când
acestea fac reclamă unor activităţi economice.
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului
pe spectacole

Preşedinte de ședinţă,
Veștemean Ionuț

Contrasemnează secretar,
Lotrean Delia-Iulia
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